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תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 
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(בלתי  מבוקרים) 



דוח  סקירה  של רואי  החשבון  המבקרים לבעלי  המניות ש ל 
חברת  גב-ים  לקרקעות  בע"מ  

מבוא

סקרנו  את  המידע  הכספי  המצורף  של  חברת  גב-ים  לקרקעות  בע"מ  וחברות  מאוחדות  (להלן  -  החברה),  הכולל  את  הדוח  
התמציתי  המאוחד  על  המצב  הכספי   ליום  30  בספטמבר  2021  ואת  הדוחות  התמציתיים  המאוחדים  על  הרווח  או  הפסד, 

תאריך.  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  לתקופות של  המזומנים  ותזרימי  בהון  הכולל,  השינויים  הרווח 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכ ה  ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
IAS  34  "דיוו ח  כספי  לתקופו ת  ביניים", וכן   הם  אחראים  לעריכ ת  מידע   כספי  לתקופות  ביניים  אלה  לפי   פרק   ד'  של  תקנות 
ניירו ת  ערך  (דוחו ת  תקופתיי ם  ומידיים), התש "ל  -  1970.  אחריותנו  היא   להביע  מסקנ ה  על   מידע   כספי   לתקופ ות  ביני ים  אלה 

בהת בסס  על   סקירתנ ו. 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים  באיחוד מהווים 
מהוות  כ-2%,  מכלל  כ-6%  מכלל  הנכסים  המאוחדים  ליום  30  בספטמבר  2021,  והכנסותיהן  הכלולות  באיחוד 
ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  כמו כן,  לא סקרנו את המידע 
בהן    אשר  ההשקעה  מוחזקות  המטופלות  לפי שיטת  השווי   המאזני  הכספי  לתקופת  הביניים התמציתי של  חברות 
הינה כ-38,732  אלפי ש''ח ליום  30  בספטמבר  2021  וחלק הקבוצה ברווחיהן הינו כ-3,617  אלפי ש''ח וכ-2,855  אלפי   
ש"ח,  בהתאמה,  לתקופות  של  תשעה  ושלושה  חודשים  שהסתיימו  באותו  תאריך.  המידע  הכספי  לתקופת  הבי ניים 
התמציתי  של  אותן  חברות  נסקר  על  ידי  רואי  חשבון  אחרים  שדוחות  הסקירה  שלהם  הומצאו  לנו,  ומסקנתנו  ככל 

שהיא  מתייחסת  למידע הכספי  בגין  אותן  חברות,  מבוססת  על  דוחות  הסקירה  של  רואי  החשבון  האחרים. 

היקף  הסקי רה 

 סקירה של מידע כספי"של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר  2410 )ישראל(ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
 מורכבת   ביניים לתקופות  כספי מידע  של  סקירה  ".הישות  של  המבקר  החשבון רואה ידי  על  הנערכת   ביניים   לתקופות

  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  ,והחשבונאיים  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים
 ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה   סקירה

 ,לכך   בהתאם   .בביקורת   מזוהים   להיות יכולים   שהיו  המשמעותיים   העניינים  לכל   שניוודע  ביטחון  להשיג   לנו   מאפשרת   אינה
 .ביקורת   של   דעת   חוות   מחווים   אנו   אין 

מסקנה 

 לסבור   לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא  ,אחרים  חשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס
 IAS.  34  בינלאומי  חשבונאות  לתקן  בהתאם  ,המהותיות  הבחינות  מכל  ,ערוך אינו  ל"הנ  הכספי  שהמידע

 לתשומת  בא  לא  ,אחרים  חשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  סקירתנו  על  בהתבסס  ,הקודמת  בפסקה  לאמור  בנוסף
 לפי  הגילוי  הוראות  אחר  ,המהותיות  הבחינות  מכל  ,ממלא   אינו  ל"הנ  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו
 1970.  -ל "התש  ),ומידיים  תקופתיים  דוחות( ערך ניירות  תקנות  של  'ד  פרק
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תמצית  דוח  על המצב  הכספי ביניים  מאוחד ליום 

 בדצמבר  31
        2020 

   )מבוקר (
  ח"ש אלפי

 בספטמבר  30
           2020 

 )מבוקר בלתי(
   ח"ש אלפי

 בספטמבר  30
 2021 

)   מבוקר בלתי(
    ח"ש אלפי

 נכסים

מזומנים   ושווי  מזומנים 304,641 1,968,386 1,715,381  
קצר   לזמן  ופיקדונות השקעות 864,454 594,826 823,674

 לקוחות 6,199 5,330 4,480
 אחרים   חייבים 234,469 91,670 104,631

 שוטפים   מסים  נכסי 14,847 215 427

שוטפים  כ נכסים"סה 1,424,610       2,660,427        2,648,593       

48,371 

194,442 

57,537 

151,382 

57,782 

239,388 

      חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך 
  שיטת   לפי   המטופלות  מוחזקות   בחברות   והלוואות   השקעות 

 השווי
 המאזני 

 נטו  ,קבוע  רכוש 54,372 49,547 48,852
 נטו  ,מוחשיים  בלתי  נכסים 964 4,207 4,149

 שימוש   זכויות בגין   נכסים 2,165 738 972
 מקרקעין   מלאי - 134,857 134,807
 בהקמה  להשקעה   ן "נדל 818,753 310,370 549,401

 להשקעה  ן"נדל 8,673,025 7,748,677 7,670,094

 שוטפים בלתי  נכסים כ"סה 9,846,449 8,457,315 8,651,088

 נכסים כ"סה 11,271,059      11,117,742      11,299,681     

  יושב אלדד פרשר
 הדירקטוריון   ראש

 אבי יעקובוביץ
 ל"מנכ

מרק זק
 כספים   ל"סמנכ

 2021  באוקטובר  26  :הכספיים  הדוחות  אישור  תאריך

 .מהם  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים הדוחות  לתמצית  המצורפים הביאורים
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תמצ ית דוח  על המצב  הכספי ביניים  מאוחד ליום 

מ"בע  לקרקעות  ים-גב חברת

 בדצמבר  31
        2020 

   )מבוקר (
  ח"ש אלפי

 בספטמבר  30
           2020 

 )מבוקר בלתי(
   ח"ש אלפי

 בספטמבר  30
 2021 

)   מבוקר בלתי(
   ח"ש אלפי

 התחייבויות 

 אגרות חוב   שוטפות של חלויות 610,128 722,557 722,557
 אחרים   זכאים 146,026 158,324 157,431
 שוטפים  מסים  התחייבות 11,906 10,094 15,977

קצר   לזמן בנייה  שירותי  בגין  התחייבות 109,994    61,655      146,566         

 שוטפות  התחייבויות  כ"סה 878,054          952,630         1,042,531 

 חוב   אגרות  4,885,790 5,460,024 5,440,699
 בניה   שירותי בגין  התחייבויות 144,004 216,720 127,689

 נטו  ,לעובדים הטבות 982 754 982
 בגין חכירות   התחייבות 53,388 155 53,206

 מסים נדחים  1,179,327     1,000,987     1,018,589    

 שוטפות   שאינן  התחייבויות סך 6,263,491     6,678,640     6,641,165    

 התחייבויות   סך 7,141,545     7,631,270     7,683,696    

 הון 

 מניות  הון 169,585 169,578 169,578
 הון  קרנות 307,686 304,123 304,868

 עודפים 2,735,435     2,212,189     2,300,008    

 החברה   של  לבעלים המיוחס  הון  כ"סה 3,212,706 2,685,890 2,774,454

 שליטה  מקנות  שאינן זכויות 916,808    800,582   841,531   

 הון   כ"סה 4,129,514     3,486,472     3,615,985    

 והון   התחייבויות  כ"סה 11,271,059    11,117,742    11,299,681  

 .מהם  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים ביניים  הכספיים הדוחות  לתמצית  המצורפים הביאורים
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 מאוחד  ביניים  והפסד דוח רווח  תמצית

הימיסתשה     ה נשל   םידשוחהושל של שהפוקתל  םישדוח    העש תלשפהולתק
רמבצבד31      םיוב 30     םיוב  ימהיסתשה מברטפסב  םיוב  ימהיסתשהמברטפסב30   

2020 2020 2021 2020 2021 
   ( קרומב( (  ) (רוקב מילתב  )   (  )   ( קרומב  ילתבקרומב  ילתבקרומבילתב(

ח"ש   י פלא ח"ש   ילפאח"ש   ילפאח"ש  פילא ח"ש   ילפא
) הימנלקינ  וחורניותנטמעל    )

  סותנכה

שלגןהו  בשווי  יהלע      בניםמתרכהשמ 408,358 401,031 138,908 134,061 533,924
109,020 - 183,246   עהקשלה  ן"דלנ 756,277 23,357
  להוני  מידמ 7,587 8,575 2,718 3,016 11,793
תורחא 94,518 28,402 80,148 1,786 32,686

687,423 138,863 405,020 461,365    1,266,740 

  אותצהו

 סיםכנ  תקזחא 27,307 23,874 9,882 8,569 32,789
  קוושיו  הרכימ 7,068 6,356 2,723 2,026 7,929

  תויכללו  להנהה 26,403 25,493 8,345 8,409 33,027
תורחא 24,452 30,657 8,107 4,844 38,276

112,021 

575,402 

23,848 29,057 86,380 85,230 

י לועפתחרוו 1,181,510    374,985 375,963 115,015  

)  תאוצהו  תסוכנה 6,298 (16,075) 1,696 634 (13,071) מוןמי  (
(142,569) (41,060) (60,588) (97,614)  (180,135)   מוןמי  תאוצהו

ו טנוןיממ  אותצהו (173,837)    (113,689) (58,892) (40,426) (155,640)  ,

ותלפוהמט  תקוזחמו  תוחבר  חירווב  קחל 
 זניאמה  השווי  יטתש  ילפ 22,491 7,283 4,029 2,796 14,609

    סהנכההעל  יםמס  פנילחרוו 1,030,164 268,579 321,100 77,385 434,371

סהנכהה    עלסיםמ 219,540 66,935 68,841 17,123 103,752

  פהלתקו  קינ  חרוו 810,624 201,644 252,259 60,262 330,619

  :לסוחימ

תכויוז  רהב החלש םילעב 695,427 172,129 235,226 47,356 260,141
 ה טילש  תקנומ  אינןש 115,197 29,515 17,033 12,906 70,478

פהלתקוקינח וור    810,624 201,644 252,259 60,262 330,619

החברה  של לבעלים  המיוחס  למניה רווח

 ח "בש  למניה בסיסי רווח 324.98 80.55 109.67 22.16 1.22  

 ח"בש  מדולל למניה  רווח 315.37 80.37 106.44 22.11 1.21 

רווח לפני  מסים  על ההכנסה  

מסים על  ההכנסה 

רווח  נקי  לתקופה  

מיוחס ל: 
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 .מהם  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים הדוחות  לתמצית  המצורפים הביאורים



מ"בע  לקרקעות  ים-גב חברת
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מאוחד  ביניים הכולל  הרווח על דוח  תמצית 

 שהסתיימה   לשנה 
 בדצמבר   31 ביום

 חודשים  שלושה  של לתקופה
 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה

חודשים  תשעה  של לתקופה
 בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה

 

2020 
 )מבוקר (

ח"ש  אלפי

2020 
 )בלתי מבוקר(

ח"ש  אלפי

2021  
 )בלתי מבוקר(

ח"ש  אלפי

2020 
 )בלתי מבוקר(

ח"ש  אלפי

2021  
 )מבוקר בלתי(

ח"ש  אלפי

 לתקופה   נקי רווח 810,624 201,644 252,259  60,262 330,619

  פריטי רווח כולל אחר
  לרווח  יועברו  שלא

 והפסד 
 

(269) 

 מתכנית   אקטוארים  הפסדים
 מוגדרת   להטבה

62 - - - - של  רכיבים בגין  מס  הטבת

אחר  כולל רווח

(207) 
- - - -

 ,לתקופה אחר כולל  הפסד
 ממס   נטו

 לתקופה  כולל  רווח  כ"סה 810,624 201,644 252,259    60,262 330,412

 :ל מיוחס

259,948 

 

47,356 

   

235,226 

 

172,129 

 

695,427 

 

זכויות  בעלים של החברה 

שליט  מקנות  שאינן 115,197 29,515  17,033 12,906          70,464  

 לתקופה  כולל  רווח  כ"סה 810,624 201,644 252,259 60,262 330,412

 .מהם  נפרד  בלתי  חלק מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים הדוחות  לתמצית המצורפים  הביאורים
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 סה"כ הון 

זכויות שאינן  
מקנות  
 עודפים  סה"כ  שליטה 

קרן תשלומים  
 מבוסס מניות 

קרן הערכה  
 מחדש 

קרן  
מעסקאות עם  
זכויות מיעוט  

ועם בעל 
 שליטה 

פרמיה על  
 ון מניות ה מניות 

 אלפי ש"ח 

 

תשעה חודשים שהסתיימו  
  2021בספטמבר ב 30ביום 

 ) מבוקר  בלתי (

3,615,985 841,531 2,774,454 2,300,008 6,540 29,462 9,730 259,136 
 

169,578 

  ליום   יתרה 
  בינואר   1

2021 
810,624 115,197 695,427 695,427 - - - - -  רווח נקי 

(39,920) (39,920) - - - - - - - 
דיבידנט לבעלי זכויות שאינן  

 מקנות שליטה בחברת בת 

- - - - (5,540) - - 5,533 7 
המירים   מימוש ניירות ערך

 למניות 

2,825 - 2,825 - 2,825 - - - -
  –תשלום מבוסס מניות 

 זקיפת רכיב ההטבה 

)(260,000   - )(260,000  (260,000)  - - - - - 
לבעלי המניות   דיבידנט

 בחברה 

4,129,514    916,808   3,212,706   2,735,435   3,825  29,462   9,730   264,669  169,585    
בספטמבר   30יתרה ליום 

2021 
 שהסתיימו  חודשים  תשעה

 2020 בספטמבר 30 ביום
 (בלתי מבוקר) 

 2020בינואר  1יתרה ליום  169,577 257,994 9,730 29,462 3,328 2,240,060 2,710,151 885,837 3,595,988
201,644 29,515 172,129 172,129 - - - -  רווח נקי לתקופה  -

(114,770) (114,770) - - - - - - - 
דיבידנט לבעלי זכויות שאינן  

 מקנות שליטה בחברת בת 

- - - - (1,143) - - 1,142 1 
  מימוש ניירות ערך המירים 

 למניות 

3,610 - 3,610 - 3,610 - - - -
זקיפת   –תשלום מבוסס מניות 

 רכיב ההטבה 
(200,000)  - (200,000)   (200,000)  - - - -  דיבידנט לבעלי המניות בחברה -

 2020בספטמבר  30יתרה ליום        169,578       259,136  9,730     29,462  5,795    2,212,189    2,685,890    800,582  3,486,472

 

שלושה חודשים שהסתיימו  
 2021בספטמבר ב 30ביום 

 ) בלתי מבוקר(
 2021יולי  1יתרה ליום  169,578 259,136 9,730 29,462 8,795 2,500,209 2,976,910 899,775 3,876,685

252,259 17,033 235,226 235,226 - - - - -  רווח נקי לתקופה 

- - - - (5,540) - - 5,533 7 
מימוש ניירות ערך המירים  

 למניות 

570    - 570    - 570 - - - -
זקיפת   –תשלום מבוסס מניות 

 רכיב ההטבה 

 2021בספטמבר  30יתרה ליום        169,585       264,669      9,730      29,462      3,825       2,735,435     3,212,706      916,808  4,129,514

 

שלושה חודשים שהסתיימו  
 2021בספטמבר ב 30ביום 

 ) בלתי מבוקר(
 2020יולי  1יתרה ליום  169,577 257,994 9,730 29,462 6,656 2,164,833 2,638,252 887,476 3,525,728

60,262 12,906 47,356 47,356 - - - - -  רווח נקי לתקופה 

(99,800) (99,800) - - - - - - - 
לבעלי זכויות שאינן   דיבידנט

 מקנות שליטה בחברת בת 

- - - - (1,143) - - 1,142 1 
מימוש ניירות ערך המירים  

 למניות 

282 - 282     - 282 - - - -
זקיפת   –תשלום מבוסס מניות 

 רכיב ההטבה 

 2020בספטמבר  30יתרה ליום    169,578   259,136      9,730      29,462      5,795       2,212,189     2,685,890       800,582   3,486,472

 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 (מבוקר)   2020דצמבר 
 2020בינואר  1יתרה ליום  169,577 257,994 9,730 29,462 3,328 2,240,060 2,710,151 885,837 3,595,988

330,619 70,478 260,141 260,141 - - - - -  רווח נקי לתקופה 
(207) (14) (193) (193)  נטו אחר לתקופה, נטו ממס רווי  - - - - -

- - - - (1,143)  - 1,142 1 
מימוש ניירות ערך המירים  

 למניות 

4,355 - 4,355 -
 

4,355
 
- 

 
-

 
- 

 
-

זקיפת   –תשלום מבוסס מניות 
 רכיב ההטבה 

(114,770) (114,770) - - - - - - - 
לבעלי זכויות שאינן   דיבידנט

 מקנות שליטה בחברת בת 

(200,000)    - (200,000)      (200,000)      - - - - -  דיבידנט לבעלי המניות בחברה

 2020בדצמבר  31יתרה ליום    169,578   259,136      9,730      29,462      6,540      2,300,008      2,774,454       841,531    3,615,985

    (200,000)
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 ֹֹֹֹ תמצי ת  דוח  על  תזרימי  המזומ נים ביניים  ה מאוח ד    ◌ 

לשנה
 שהסתיימה

 לדצמבר   31  ביום
2021 

 מבוקר)  בלתי(
אלפי ש"ח      

  לתקופה של שלושה חודשים
 בספטמבר   30  ביום  שהסתיימה

 חודשיםלתקופה של תשעה 
בספטמבר   30  ביום שהסתיימה

2021
 מבוקר)  בלתי(

אלפי ש"ח      

2021
 מבוקר)  בלתי(

אלפי ש"ח      

2021
 מבוקר)  בלתי(

אלפי ש"ח    

2021
מבוקר) בלתי(

אלפי ש"ח    
שוטפת  מפעילות  מזומנים  תזרימי

 לתקופה   נקי  רווח 810,624 201,644 252,259 60,262 330,619

 התאמות 

 והפחתות   פחת 3,453 3,445 1,277 1,079 4,550
 להשקעה  ן"נדל  של  הוגן בשווי  נטו שינוי (756,277) (23,357) (183,246) - (109,020)

 נטו  ,מימון  הוצאות 167,507 113,499 55,634 40,258 154,778
(14,609) (2,796) (4,029) (7,283) (22,491) לפי   המטופלות  מוחזקות חברות ברווחי  חלק

103,752 17,123 66,841 66,935 219,540 
 המאזני   השווי  שיטת

 הכנסה  על  מסים  הוצאות
(32,867) (775) (166,071) (29,823) (136,137) אחרים  וחייבים  בלקוחות  שינוי

 אחרים   בזכאים שינוי 5,998 5,417 11,456 17,228 3,328
10,208 - 136,858  מקרקעין   במלאי  שינוי 134,807 10,158

 מניות מבוסס  תשלום 2,625 3,155 570 13 3,755
(41) - - -  עובדים   בהטבות  שינוי -

454,453 132,392 173,549 343,790 429,649 
7,650 1,750 - 7,650  שהתקבל   דיבידנד 4,000

(40,462)            (11,776)            (41,523) (31,088)            (69,455) נטו   ,הכנסה ששולם מס

421,641 122,366 132,026       320,352 364,194 
 מפעילות שוטפת שנבעו  נטו  זומנים

 השקעה  מפעילות  מזומנים  תזרימי
(13,399) - - -  השבחה  היטל בגין   מקדמה ביתר  תשלום -

 שהתקבלה   ריבית 5,790 7,382 1,646 2,879 9,469
 קבוע   ורכוש  להשקעה  ן"נדל   ממכירת תמורה 44,000 51,595 11,625 - 65,124

 להשקעה   ן"נדל רכישת  בגין  למוסדות  תשלום (10,285) (10,336) (10,285) - (10,336)
 להשקעה   ן"נדל מכירת בגין   ששולם מס (7,426) (20,595) (7,426) - (20,595)

(412,570) (118,496) (406,297) (330,018) (581,205)  להשקעה   ן"נדל  והקמת  רכישת
 מוחשיים   בלתי  ונכסים  קבוע  רכוש רכישת (3,467) (1,546) (904) (176) (1,634)

(133,312) (18,791) - (122,459) (60,873)  סחירים   ערך ניירות  רכישת
305,980 17,976 33,779 295,373  סחירים   ערך  ניירות  מכירת 320,261

 נטו   ,מוחזקות  לחברות  והלוואות  השקעות (26,462) 4,489 (26,462) - 4,489
(431,604) (239,699) 209,529 (190,560) (287,377) נטו   ,קצר   לזמן  בפיקדונות  בהשקעות  שינוי

227 - -            (12,800)            (12,800)  נטו   ,משועבד   פיקדון  )הפקדה(  פירעון
           (638,161)            (356,307)            (194,795)           (329,457)            (619,844)  השקעה  לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים

1,911,811 1,142,502 - 1,911,811 - 
 מימון   מפעילות  מזומנים  תזרימי
 נטו  ,חוב  אגרות  מהנפקת  תמורה

(377,843) - - (365,043) (712,809)  חוב   אגרות פירעון 
(175,864) (57,518) (50,162) (143,291) (141,357)  ששולמה   ריבית
 מיעוט   זכויות לבעלי  ששולם  דיבידנד (39,920) (114,770) - (99,800) (114,770)

(1,093) (264) (469) (858) (1,004)  חכירות   בגין  התחייבות פירעון 

(200,000) - -           (200,000)            (260,000)  בחברה   מניות לבעלי  ששולם  דיבידנד

1,042,241            984,920            (40,631)          1,087,849           (1,155,090) מימון  מפעילות שנבעו  )ששימשו(  נטו  מזומנים
 מזומנים   ושווי במזומנים  )קיטון(  גידול (1,410,740) 1,078,726 (113,400) 750,979 825,721

 התקופה   לתחילת  מזומנים ושווי  מזומנים יתרת 1,715,381            889,660            418,041            1,217,407           889,660           

 התקופה   לסוף  מזומנים ושווי  מזומנים יתרת 304,641 1,968,386 304,641 1.968,386 1,715,381

   במזומן   שלא   פעולות   -  נספח  

 באשראי   להשקעה  ן"נדל   רכישת - 26,271 - 7,489 19,986
36,113 - -  באשראי   להשקעה  ן"נדל  מכירת - 50,496

- -  באשראי   מקרקעין  מלאי  מכירת 161,250 - 161,250
88,986 - - 88,986 - בניה לשירותי התחייבות  כנגד  ן"נדל   תוספת

 .מהם  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים הדוחות לתמצית  המצורפים  הביאורים
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 באוקטובר   26  ביום

באור  1 -  הישות  המדוו חת 

חברת  גב-ים  לקרקעות  בע"מ  (להלן  -  "החברה")  הינה  חברה  תושבת  ישראל.  הדוחות  הכספיים  המאוחדים  של  
הקבוצה ליום  30  בספטמבר  2021,  כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה  (להלן יחד  -  "הקבוצה"),  
המניבים  הנכסים  בתחום  עוסקת  משותפת.  החברה  בשליטה  ובחברות  כלולות  בחברות  הקבוצה  זכויות  את  וכן 
לתעשיה,  תעשיו ת   פארקים  של  וניהול  משנה),  השכרה,  תחזוקה  קבלני  ביזום,  תכנון,  פיתוח,  הקמה  (באמצעות 
עתירות  ידע,  משרדים,  שטחי  מסחר,  לוגיסטיקה  וחניונים.  החברה  הינה  חברה  ציבורית  וניירות  ה ערך  שלה  נסחר ות 

בבורסה  לניירות  ערך  בתל-אביב. 

באור  2 -  מגיפת  הקורו נה 

 נגיף  של הרביעי התחלואה גל .ממנו  והיציאה  הקורונה משבר בסימן  עמדה 2021 שנת של הראשונים  החודשים  תשעת
  ,במספר המאושפזים ובמספר החולים הקשים ,הביא עמו עלייה במספר המאומתים  ,החל מחודש יולי השנה  ,קורונה

 בשבועות האחרונים ניכרת בלימה ואף ירידה במספר החולים  .וזאת על אף אחוזי ההתחסנות הגבוהים באוכלוסייה
ומהטלת מגבלות משמעותיות על  ,סגרבמהלך הגל הרביעי הממשלה נמנעה מהטלת    .בכלל והחולים הקשים בפרט

 באופן   נבלם  אכן  הרביעי  הגל  אם  לדעת  אין ,זאת  עם  .והצמיחה  ההתאוששות  בהליך  ממשיך  המשק  כי  וניכר  ,המשק
 .המשק על חדשות  מגבלות  הממשלה ידי-יוטלו על  והאם  ,נוסף תחלואה  גל  יגיע  ,אם בכלל  ,מתי  לדעת ואין  ,סופי

דוח  נכון מעריכה  ,זה  למועד  איתנותה הפיננסית  כי  ,הנהלת החברה  ביטוי  ,לאור  לידי  ביתרות  ,בין היתר  ,הבאה 
שברשותה גבוהות  מזומנים  ושווה  נמוך  ,מזומנים  מינוף  שלו"המח  ,שיעור  והפריסה  החוב  של  שכלל   ,מ  העובדה 

רמות התפוסה  ,מיקומם  ,מיצובם  ,ולאור הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי של נכסי החברה  ,נכסיה אינם משועבדים
ולוגיסטיקה    ,משרדים  ,בהם והעובדה שמרביתם המכריעה הם נכסים המשמשים להייטק  ולא למסחר או (תעשיה 

 ות משמעותייםאו לחוסר יציב/פוחת היקף החשיפה של עסקי החברה למשבר ו ,כמו גם איכות השוכרים ),קמעונאות
 החברה מעריכה כי .הבינוני בטווח והן הקצר בטווח  הן  ,כלכלי משבר עם  התמודדות טובה שיאפשרו כלים וברשותה

 .בהתחייבויותיה  ולעמוד  פעילותה את  ולממן  להמשיך  לה יאפשר  לעיל האמור  כל

אומדנים   מושפע   ,החברהשל    ן המניב"הנדל  של  ההוגן   השווי  2020,  לשנת  הכספי  לדוח  3  בביאור  כאמור  משני 
לאור   ,ברשותה  הקיים  המידע  על  ובהתבסס  הדוח  למועד  נכון  .ההיוון  ושיעור  הראויים  השכירות  דמי   -  קריטיים

 החברה מעריכה כי   ,תעשיה ולוגיסטיקה  ,משרדים  ,התפלגות השוכרים והעובדה שמרבית הנכסים מושכרת להייטק
 הכספי  הדוח  של  התקופה  במהלך  .הקצר  בטווח  ,יחסית  נמוכה  תהיה  ,כזו  שתהיה  ככל  ,השכירות  בדמי  הפגיעה
 .להלן  7  ביאור  גם ראה .החברה של  המניבים  נכסיה לכלל שווי  הערכות  חיצוניים  שמאים באמצעות החברה ביצעה

באור  3 -  בסיס  עריכת הדוחות הכספי ים 

 בינלאומיים  כספי דיווח בתקני עמידה  על הצהרה    .א
בהתאם לתמצית   נערכה  ואינה   IAS,  34  -הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים  ביניים  כספי לתקופות   דיווח 

 יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום  .כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים
 בהתאם   נערכו   אלו  דוחות  ,כן  כמו  ").השנתיים  הדוחות"  :להלן(  2020  בדצמבר   31  ביום  שהסתיימה  ולשנה

ניירות ערך    'להוראות פרק ד   הכספיים  הדוחות  תמצית  1970.  -ל  "התש  ),דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות 
 החברה  דירקטוריון  ידי  על  לפרסום  אושרה  המאוחדים  הביניים

דעת  ושיקול באומדנים שימוש    .ב
  להשתמש החברה הנהלת נדרשת IFRS, -ל המאוחדים בהתאם  הביניים הכספיים הדוחות תמצית  בעריכת
 נכסים   של  הסכומים  ועל  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות   אומדנים  ,בהערכות  דעת  בשיקול

 .אלה  מאומדנים   שונות  להיות  עלולות  בפועל  שהתוצאות  יובהר  .והוצאות  הכנסות  ,והתחייבויות
  ששימשו  העיקריות  וההנחות  הקבוצה  של  החשבונאית  המדיניות  יישום  בעת  ,ההנהלה   של  הדעת  שיקול

הקבוצה של השנתיים   הכספיים בעריכת הדוחות ששימשו  אלו  עם עקביים הינם ,וודאות הכרוכות באי בהערכות
 2020. ,בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה

באור  4 -  עיקרי המדיניות  החשבונאי ת 

המדיניות  החשבונאית  של  הקבוצה  בתמצית  דוחות  כס פיים  ביניים  מאוחדים  אלה  הינה  המדיניות  שיושמ ה  א. 
בדוחות הכספיים השנתיים  של  הקבוצה לשנת  2020. 
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באור  5 -  מגזרי פעיל ות 
 :אחד  דיווח  בר  עיקרי עסקי במגזר  פועלת הקבוצה

 .מניבים  נכסים    •

   *נכסים מניבים        פעילויות אחרות     מאוחד  
 )מבוקר בלתי( בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה חודשים  של שישה לתקופה

 2020    2021               2020             2021            2020         2021  
    אלפי ש"ח         אלפי ש"ח         אלפי ש"ח     

461,365 1,266,740 27,626 91,191 433,739 1,175,549  מהמגזר  הכנסות  סך

406,834 1,214,981 (2,525) 72,405 409,359 1,142,576 מגזרי   רווח
(6,356) (7,068)  ושיווק   מכירה   הוצאות 

(25,493) (26,403)  וכלליות   הנהלה  הוצאות 
(113,689) (173,837)  נטו  ,מימון  הוצאות

7,283 22,491

  חלק ברווחי חברות
מוחזקות 

  לפי  המטופלות 
 המאזני  השווי

268,579 1,030,164 על   מסים  לפני  מאוחד רווח
 הכנסה

נכסים מניבים  פעילויות אחרות   מאוחד  
 )מבוקר בלתי( בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה חודשים  של שישה לתקופה

 2020   2021             2020            2020                2021             2020       

    אלפי ש"ח         אלפי ש"ח         אלפי ש"ח     

 מהמגזר  הכנסות  סך     326,415        137,395       78,605         1,468       405,020       138,863    

מגזרי   רווח     315,645        128,670       71,386       (3,220)      387,031 125,450
(2,026) (2,723)  ושיווק   מכירה   הוצאות 

(8,409) (8,345)  וכלליות   הנהלה  הוצאות 
(40,426) (58,892)  נטו  ,מימון  הוצאות

  2,796         4,029     

 חברות   ברווחי  חלק
     מוחזקות המטופלות 

 המאזני   השווי  לפי

     77,385        321,100     
על   מסים  לפני  מאוחד רווח

 הכנסה

  מאוחד  
 פעילויות 

   אחרות     
 נכסים

    *מניבים     

 )מבוקר(  2020 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה  לשנה
 ח "ש  אלפי

 מהמגזר  הכנסות  סך    655,677           31,746           687,423    

מגזרי   )הפסד(  רווח 619,049               (2,691)      616,358

(7,929)  ושיווק   מכירה   הוצאות 
 הנהלה   הוצאות  (33,027)

(155,640 נטו  ,מימון  הוצאות 
     14,609 המאזני   השווי  לפי  המטופלות מוחזקות  חברות ברווחי  חלק

    434,371 ההכנסה  על  מסים לפני  מאוחד רווח

.להשקעה   ן"נדל ערך   מעליית  הכנסה כולל *
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באור  6 -  הון 

 למניה   ח"ש  -1.2כ(  ח"ש  מליון  260  בסך  דיבידנד  של  חלוקה  על  החברה  דירקטוריון  הכריז  2021  בינואר  31  ביום
  חלוקה  ם"מת  הבת  חברת  דירקטוריון  אישר  2021  בינואר  21  ביום  2021. ,בפברואר 21הדיבידנד שולם ביום   ).רגילה

 שולם   הדיבידנד  .ח"ש  מיליון  80  בסך  דיבידנד  של
 2021.  בפברואר  4 ביום

באור  7 -  נדל"ן להשק עה 

א.    במהלך  התקופה  של  6  חודשים  שהסתיימו  ביום  30  ביוני  2021  ,  ערכה  החברה  הערכות  שווי  לכלל  הנכסים 
המניבים של  החברה  המשמשים לייעוד  משרדים  , הייטק לוגיסטיקה  ותעשייה. 

לתקופה  של  ה-  3  חודשים  שהסתיימו  ביום  30  בספטמבר  2021  עדכנה  החברה  את  הערכות  השווי  לנכ סים 
המשמשים  לייעוד  לוגיסטיקה  ותעשייה  בלבד.  הערכות  השווי  ועדכונן  בוצעו  על  ידי  מעריכי  שווי  חי צוניים 
ונקבעו  בעיקרם  בשיטת  היוון  תזרימי  המזומנים  העתי דיים  הצפויים  לנבוע  מהנכסים.  שיעורי  ההיוון 
ששימשו  את  מעריכי  השווי  הינם  בעיקרם  בטווח  של  9%-5.5%  שיעורי  ההיוון  נקבעו   בהתחשב  בסוג  הנכס  
ויעודו,  מיקום  הנכס,  גילו,  גובה  השכירות  מול  מחיר  השוק  וטיב  השוכרים.  בקביעת  שווים  של  מ בני 
משרדים,  מבנים  המיועדים  לתעשיות  ההי-טק  ומבני  מסחר  (הממוקמים  בעיקר   באזורי  המרכז  ובפארקי ם 
לתעשיות  עתירות  ידע  ובהם  שוכרים  באיכות  גבוהה)  נעשה  שימוש  בעיקר  בשיעורי  היוון  של  9.0%-6.3% 
ואילו  מבני  מלאכה,  אחסנה  ותעשיה  (הממוקמים  ברובם  באזורי  הפריפריה)  הוערכו  בעיקרם  על  בסיס  
שיעורי  היוון  של  7.0%-5.5%.העלייה   בשווי  ההוגן  בעיקרה  נבעה  מהפחתת  שיעורי  ההיוון  אשר  שי משו  את  
מעריכי  שווי חיצוניים בהערכו ת  השווי במרבית  נכסי  החברה וכן  עקב  עליה  ריאלי ת  בדמי  השכירות הנגבים 
בנכ סי  השונים  של  החברה  ומעליית  מדד  המחירים  לצרכן,  מאז  הערכת  השווי  הקודמת.  בנכסים  בייעו ד 
לוגיסטיקה  ותעשייה  הופחת  שיעור  ההיוון  לתקופה  של  ה-  6  חודשים  שהסתיימו  ביוני  2021  ששימש  את  
השמאי בשיעור  של 1%-0.75% במרבית הנכסים ובייעוד משרדים והייטק  הופחת שיעור ההיוון ששימש את 

 
השמאי  בשיעור  ממוצע  של

במהלך  תקופה  של  3  חודשים  שהסתיימו  ביום  30  בספטמבר  2021  עדכנה  החברה  את  הערכות  השווי  של 
הנכסים  האמורים  וביצעה  הפחתה  נוספת  בשיעור  ההיוון  בנכסים  בייעוד  לוגיסטיקה  ותעשייה  בשיעו ר  של 

כ-0.5%  במרבית  הנכסים.   

כתוצאה מעדכון הערכות השווי כמפורט לעיל רשמה החברה הכנסות הגין עליה בשווי הוגן של הנדל"ן  
 להשקעה כדלקמן :

 לתקופה של תשעה 
 שהסתיימה   חודשים  

 בספטמבר   30 ביום
2021 

(בלתי מבוקר )  

 אלפי ש"ח 

לתקופה של תשעה  
חודשים  שהסתיימה  

ביום 30  בספטמבר   
1 2021
)בלתי מבוקר ( 

 אלפי ש"ח 

 מס  לפני הכנסה 756,277         183,246           
 מס  לאחר  הכנסה 582,333      141,100           

  מיליון  -5וכ  ח"ש  מיליון  -15כ  מס  לאחר  רווח(  ח "ש  מיליון  -6ו   ח"ש  מיליון  -19כ  בסך  ערך  עליית  כולל  1.
 שווי  הערכת בהתאמה בגין 2021 בספטמבר 30ביום  שהסתיימו ולשלושה חודשים חודשים לתשעה )ח"ש

 .בהקמה  להשקעה   ן"לנדל

  מפעל  להקמת  משותפת  בעסקה  בריח  ורב  ים-גב  התקשרו  2021,  שנת  של  הראשון  הרבעון  במהלךב. 
 דונם באזור -55של כ בשטח בריח רב של  גבי חטיבת קרקע  על  ,ר"אלף מ  -41של כ  כולל  בשטח  ,באשקלון
 ההתאמה עבודות .הפרויקט של  הקמתו  את  ותממן  תנהל  ים-גב  ,השותפות  במסגרת  .אשקלון התעשיה

  השלמת  עם  .שנה  -25כ  של  לתקופה  הנכס  את  תשכור  והיא  ,חשבונה  ועל  בריח  רב   ידי-על  תבוצענה במפעל
-לגב  הזכויות   העברת  30%.  -  בריח  רב  של  וחלקה  70%  -  בנכס  ים-גב  של  חלקה  יהיה  המפעל  של הקמתו

 .להתקיימות מספר תנאים וקבלת אישורים כפופה  ים
מועד  עד  בריח-רב  מאת  בטחונות  קבלת  כנגד  ים-גב  ידי  על  תתבצע  כאמור  המפעל  של  הקמתו  מימון  

 .בקרקע  הזכויות  העברת

  למכירת  בהסכם  -  קשור  בלתי  'ג  צד  עם  החברה  התקשרה  2021,  שנת  של  השני  הרבעון  במהלך  .ג
  ),ר"מ 1,750  החברה  חלק(  ר"מ  -3,500כ  של  כולל  בנוי  בשטח  בחיפה  במרכז מסחרי  זכויותיה  מלוא

  בעקבות  .מ"מע  בתוספת  ,ח"ש  מיליון  -35כ  של  סך  לחברה  הרוכשת  תשלם  ,בתמורה  .במלואו המושכר
 .הרוכשת לידי נמסרו המבנים .ח"ש  מיליון  -6כ  של בסך  )מס  לאחר( נקי רווח  החברה רשמה הנכס  מכירת
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באור  7 -  נדל"ן להשקעה  (המשך) 

  התעשיה  באזור  14,  המדע  ברחוב   בניין  החברה  רכשה  2021,  שנת  של  השלישי  הרבעון  במהלך  .ד
  -3,600כ של בשטח ,המבנה .צפון ים הרצליה-גב בצמוד לפארק הממוקם ,פרטית  בבעלות ,פיתוח  הרצליה

  -3,000כ  של  בהיקף  נוספות  בניה  לזכויות  פוטנציאל  כולל  והוא  ,דונם  -1.1כ  של  בשטח  מגרש  על נבנה ,ר"מ
 בייעוד   ר"מ

 .כחוק  מ"מע  בתוספת ,ח "ש  מיליון   60.5של   סך  ים-גב שילמה  לנכס בתמורה  .תעסוקה

באור  8 -  אשראי שהתקבל  לזמן  ארוך 

 פיננסיות   מידה  אמות

 :הבאות  הפיננסיות  המידה  באמות  לעמוד  החברה  התחייבה ')ט  סדרה( החוב  אגרות  עם  בקשר

 .ח"ש מיליון  -1,150מ  יפחת  לא החברה של לבעלים המיוחס הון      -
 71%.  על יעלה לא במאוחד  נטו -CAPל  נטו הפיננסי  החוב בין  היחס       -
 17.  יעלה על  לא החברה  השנתית של -EBITDAל נטו ,הפיננסי  בין החוב  היחס      -

 פרסום   למועד גם נכון הדבר ידיעתה ולמיטב 2021 בספטמבר 30 ליום ל"הנ הפיננסיות המידה עומדת באמות החברה
 .זה דוח

 2021:  ,בספטמבר  30  ליום הפיננסיות   המידה  אמות חישוב תוצאות  להלן

  .ח"ש  מיליוני  3,213  – החברה של לבעלים המיוחס הון     -
 50%  - במאוחד  נטו -CAPל נטו הפיננסי  החוב בין  היחס       -
 8  - השנתית -EBITDAל נטו ,הפיננסי  החוב בין  היחס      -

.מיידי  לפרעון החוב  אגרות  להעמדת עילות

  ,החברה כנגד  שונות  פ"הוצל  פרעון ופעולות  חדלות  אירועי  ,היתר  בין  ,לרבות(  סטנדרטיות מיידי פרעון לעילות  בנוסף
 פעילות  תחום  שינוי  .לחריגים  בכפוף  מיזוג  ,ממסחר  מחיקה  ,פרעון  לאי  ממשי  חשש  ,החברה  בעסקי  מיוחסת  הרעה

 :הבאים  במקרים  מיידי  לפרעון ')ט  סדרה( החוב אגרות   יועמדו ),ועוד החברה

 CROSSDEFAULT    - .אי עמידה באמות המידה הפיננסיות לעיל בשני רבעונים רצופים  -
תרתה  או יתרתן   אם סדרה אחרת של  אגרות  חוב  החברה או  הלוואה  בנקאית אחת  או  יותר  אשר י   -

עולה על   5%  מסך הנכסים המאוחדים  של החברה לפי  הדוחות הכספיים המאוחדים  של החברה  
שפרסמה  החברה  לפני  מקרה  רלוונטי. 

הורדת  דירוג האשראי  של החברה  מתחת  BBB  מינוס  או הפסקת  דירוג  אגרות החוב  בידי חברה  מדרגת.   -

 הפיננסיות   המידה  באמות  לעמוד  החברה  התחייבה  ,החברה  ידי-על  שהונפקו  'ח  סדרה  החוב  אגרות  עם   בקשר
 :הבאות

 .ח"ש מיליון  -900מ  יפחת  לא החברה של לבעלים המיוחס הון      -
 71%.  על יעלה לא במאוחד  נטו -CAPל  נטו הפיננסי  החוב בין  היחס       -
 17.  יעלה על  לא החברה  השנתית של -EBITDAל נטו ,הפיננסי  בין החוב  היחס      -

 2021:  בספטמבר  30  ליום הפיננסיות  המידה אמות חישוב תוצאות  להלן
  .ח "ש  מיליוני  3,213 - החברה של לבעלים המיוחס הון       -
 50%  - במאוחד  נטו -CAPל נטו הפיננסי  החוב בין  היחס      -
 8  - השנתית -EBITDAל נטו ,הפיננסי  החוב בין  היחס      -

המידה  באמות  לעמוד  הבת  חברת  התחייבה  ,ם"מת  הבת   חברת  ידי-על  שהונפקו  'א  סדרה  החוב  אגרות  עם  בקשר
 :הבאות  הפיננסיות
 .ח"ש  מיליון  -700מ  יפחת  לא המאוחדת החברה של  העצמי ההון       -
 30%.  של משיעור  יפחת לא המאוחדת  החברה של הנכסים לסך העצמי ההון  שבין  היחס      -
 8. על יעלה לא  המאוחדת החברה של  NOI  -ה לבין נטו ,הפיננסי  החוב בין  היחס    -

 2021:  בספטמבר  30  ליום הפיננסיות  המידה אמות חישוב תוצאות  להלן
  .ח"ש  מיליוני  1,720  - המאוחדת החברה  של העצמי ההון      -

 58%  - המאוחדת החברה של  הנכסים לסך העצמי ההון  שבין היחס      -
 3.7  - המאוחדת  החברה של  NOI  -ה לבין נטו ,הפיננסי  החוב בין  היחס    -
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מכשירים פיננסים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלב ד 

הערך  בספרים  של  נכסים  והתחייבויות  פיננסיים מסוימים  לרבות  מזומנים  ושווי  מזומנים,  לקוחות,  חייבים אחרים, 
השקעו ת  בניירות   ערך  סחירים,  הלוואו ת  ואשרא י  לזמן   קצר ,  ספק ים  וזכא ים  אחר ים  תו אם  או   קר וב  לשוו י  ההוגן   שלהם . 

השווי  ההוגן   של  יתר  ההתחייבויות  הפיננסיות  והערכים  בספרים המוצגים  בדוח  על  המצב הכספי,  הינם  כדלקמן: 

באור  8 -  אשר אי שהתקב ל לזמן  ארוך (המשך) 

בקשר  עם  אגרות  החוב  סדרה  א'  שהונפקו  על-ידי  חברת  הבת  גב-ים  נגב,  התחייבה  חברת  הבת   לעמוד  באמות  המידה
הפיננסיות  הבאות: 

-      הון החברה המאוחדת לא  יפחת  מ-100  מיליון  ש"ח . 
-      היחס  בין ההון  העצמי של  החברה המאוחדת לסך המאזן לא  יפחת  מ-25%. 

-       היחס  בין החוב  הפיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה המאוחדת לא  יעלה על  70%. 
להלן  תוצאות חישוב אמות  המידה  הפיננסיות ליום  30  בספטמבר  2021: 

-  ההון העצמי של  החברה המאוחדת -  207  מיליוני  ש"ח.   
-  היחס  בין ההון העצמי לסך המאזן  של החברה  המאוחדת -  38% 

-   היחס  בין החוב  הפיננסי נטו ל-CAP נטו  של החברה המאוחדת -  52% 

אמות  המידה הפיננסיות נבחנות מדי   רבעון קלנדרי, על בסיס  הדוחות  הכספיים  המבוקרים  או הסקורים של החברה 
וחברות הבנות.  החברה  וחברות  הבנות עומדת  באמ ות המידה הפיננסיות הנ"ל  ליום 30  בספטמבר  2021. 

באור  9 -  מכשירים פיננסי ם 

  2020  בספטמבר  30 ליום      2021בספטמבר  30 ליום
הוגן שווי
  ח"ש  אלפי

  בספרים  ערך
   ח"ש  אלפי

   הוגן  שווי
  ח"ש  אלפי

   בספרים  ערך
   ח"ש  אלפי

:התחייבויות   כ"סה

 סחירות   חוב  אגרות 4,380,988 4,747,776 4,998,955 5,219,583

 סחירות   לא חוב  אגרות 1,114,930 1,169,991    1,183,626 1,231,970

6,451,553 6,182,581    5,917,767 5,495,918  

לפירוט על  טכניק ת הערכה ראה  ביאור 27  בדוח  הכספי השנתי. 

שווי הוגן  של מכשירים  הנמדדים בשווי  הוגן 

החברה  מודדת  את  תיק  ניירות  ה ערך  הסחירים  שלה  בשווי  הוגן  בהתבסס  על  מחירים  מצוטטים  בשו ק  פעיל.  על   כן, 
מדידת  השווי  ההוגן   מסווגת  ברמה  1  בהיררכיית  השווי  ההוגן. 
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באור  10 -  אירועים  נוספים  בתקופת  הדוח  ואירועים  לאחר תאריך  המאזן 

  חיפה  מעיריית  ארנונה  לתשלום  דרישה  ")ם "מת"  -להלן(  ם"מת  הבת  בחברת  התקבלה  2020  יוני  בחודש .א
-26מתוך סכום הדרישה כ  .ם"ח בגין שטח הקרקע התפוסה בפארק מת"מיליוני ש 28בסך של  2014-2020 לשנים

החברה   .השנה השוטפת  ח מהווה חיוב בגין"מיליוני ש -2ח מהווה חיוב בגין שנים קודמות וסך של כ"מיליוני ש
  2021,  פברואר   חודש מהלךב .הגישה עתירה מנהלית כנגד החיוב הרטרואקטיבי וכן השגה כנגד החיוב השוטף

שעד   התקופה  עבור  הארנונה  שומת  חובות  לסילוק  הצדדים  בין  פשרה  המשפט  בית  אישר
 .ח"ש מיליון  4.6 סכום של  ם"מת  שילמה על פיו 31.12.2020 ליום

  ,החברה  של  המניות  בעלי  של  מיוחדת  אסיפה  אישרה  2021  בפברואר  28  ביום  -  דירקטוריון  ר"יו  גמול  .ב
  בהסכם  הדירקטוריון  ר"יו  עם  החברה  של  התקשרות  החברה  ודירקטוריון  התגמול  וועדת  של  אישורם לאחר

  ח"ש  100,000  בסך  )ברוטו(  חודשי  שכר  ,ר"ליו  החברה  תשלם  ,בתמורה  .משרה  65%  של  בהיקף ,העסקה
  ביעדים  לעמידה  בכפוף  ,חודשיות  משכורות  8  עד  של  בגובה  )מטרה  מענק (  שנתי  מענק  ;נלווים  ותנאים

  -150%)ל ,בהצגת ביצועי יתר ,מענק המטרה יכול שיגיע(התגמול המתוקנת של החברה  במדיניות  המפורטים
אופציות האופציות  -460,185יחידות מניות חסומות ו 55,773הכולל עד  ,ח בשנה "מליון ש 1.2ותגמול הוני בשווי 
  ,ח"ש   26.27  יהיה  האופציות  של  המימוש  מחיר  ,ניםש  3  פני  על  שוות  מנות  בשלוש  יבשילו והמניות החסומות

 .החברה  של  המאושרת  ההוני  התגמול לתכנית  בהתאם  והכל

 בהסכם  )החברה  של מלאה  בבעלות בת חברה(  מ"בע  ים-גב  הנשיא  רמת  חברת  התקשרה  2021  יולי  בחודש  . ג
  רמת  המגורים  בפרויקט  שנותרו  הבניה  וזכויות   הקרקע  עתודות  כלל  למכירת  ,קשור  בלתי  'ג צד  עם

  וכן  ,הקיימת  ע"התב  פי-על  לבניה  מאושרות  ד"יח  -350כ  הכולל  ,הממכר  ").הממכרה ("בחיפ  הנשיא
 עתידיות עות"ותב הקלות לאישור בכפוף ,נוספות ד"ליח  ופוטנציאל  נוספות  ד"יח מאות  להקמת  פוטנציאל

  מ"מע  בתוספת  ,ח "ש  מליון  215  של  סך  לחברה  הרוכש  ישלם  לממכר  בתמורה  .התכנון וועדות בסמכות
בגין ניצול זכויות בנייה מעבר לכמות שהוסכמה בין הצדדים וכן בגין   נוספת  מותנית  תמורה  וכן  כחוק

  .הצדדים  בין  שהוסכמו  מדרגות  פי-על   ,משתנים   בשיעורים  ,ככל שיאושרו ,אישור זכויות בניה עתידיות
 .ח"ש מליון  -55כ  בסך  נטו ממס רווח  הדוח  בתקופת  החברה  רשמה  המכירה  בעקבות


	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
	תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2021
	דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
	חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
	מבוא
	היקף הסקירה
	מסקנה

	תמצית דוח על המצב הכספי ביניים מאוחד ליום
	תמצית דוח על המצב הכספי ביניים מאוחד ליום
	תמצית דוח רווח והפסד ביניים מאוחד
	הכנסות
	הוצאות
	הוצאות
	הוצאות
	רווח תפעולי
	1,696
	6,298
	הוצאות מימון, נטו
	רווח לפני מסים על ההכנסה
	רווח נקי לתקופה
	235,226
	695,427
	מיוחס ל:
	תמצית דוח על הרווח הכולל ביניים מאוחד
	באור 1 - הישות המדווחת
	באור 2 - מגיפת הקורונה
	באור 3 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים
	באור 4 - עיקרי המדיניות החשבונאית
	באור 5 - מגזרי פעילות
	באור 6 - הון
	באור 7 - נדל"ן להשקעה
	באור 7 - נדל"ן להשקעה )המשך(
	באור 8 - אשראי שהתקבל לזמן ארוך
	באור 8 - אשראי שהתקבל לזמן ארוך )המשך(
	באור 9 - מכשירים פיננסים
	מכשירים פיננסים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד

	באור 10 - אירועים נוספים בתקופת הדוח ואירועים לאחר תאריך המאזן





Accessibility Report


		Filename: 

		תמצית דוחות כספיים 30.9.2021.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 27

		Failed: 3




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Failed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Failed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


